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§ 9 Godkännande av föredragningslistan 

 

Beslut 

 

Föredragningslistan godkänns. 

 

 

§ 10 Val av justerare 
 

Beslut 

 
Eckehard Seidel-Munter väljs som justerare. 

 

 

 

§ 11 Föregående protokoll 

 
- Kommunfullmäktige har under sitt senaste sammanträde fattat 

ett beslut gällande namnändringen. 

- Det är bortplockat från hemsidan om att det finns en 

anhörigkonsulent i kommunen.  

- Carin Elofsson är tillförordnad samhällsbyggnadschef och 

arbetar fortsatt med frågan avseende parkering/badhus. Ett 

utförligare svar planeras inför nästa möte. 

- Gällande sandning parkering vid busstationen. Det är 

fortfarande osäkert vem som äger sträckan och svar kommer 

till hösten.  

 

Beslut 

Efter en genomgång av ovanstående läggs föregående protokoll till 

handlingarna. 
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§ 12 Allmän information från kommunen 

 
- Socialchefen Jhonas Nilsson informerar om planerade 

besparingsåtgärder inom funktionshinderområdet. Tidigare 

planerade åtgärder har inte verkställts på grund av alltför stora 

konsekvenser. Nytt förslag har tagits fram då ett uppdrag att 

minska kostnader inom Funktionshinderområdet återstår. 

Presenterar nya besparingsåtgärder som också möjliggör 

upprätthållandet av kvaliteten. Dessa är inlämnade till fackliga 

representanter.  

 

Beslut 

Besparingsförslaget bifogas protokollet.  

 

- Socialchefen Jhonas Nilsson informerar om 

habiliteringsersättningen. Det beskrivs att det finns en politisk 

vilja att utreda och hantera frågan. Ett ställningstagande 

behöver tas avseende hur utbetalning/fördelning ska ske.  

 

Beslut 

FUB återkopplar till Socialchefen Jhonas Nilsson efter att frågan 

om utbetalningsformen behandlats i föreningen. 

 

- Socialchefen Jhonas Nilsson informerar om den tillfälliga 

nedstängningen av verksamheterna samt besöksförbuden som 

införts på äldreboenden, korttids mm. Båda besluten bottnar i 

den rådande coronapandemin. FUB lyfter att förekomst av ett 

sådant förbud på ett LSS boende strider mot lagen. 

 

Fråga: Vill FUB att besöksförbudet ska upphöra? 

 

Beslut 

FUB lyfter ovanstående frågan i föreningen och återkommer till 

socialchefens med sin inställning. 
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§ 13 Rapporter från 

 

 Kommunstyrelsen med utskott 

 

-Patrik Nilson (S) informerar avseende kommunens 

tillvägagångsätt i arbetet under den pågående coronapandemin. 

Det tas upp handlingsberedskap vid exempelvis hög sjukfrånvaro, 

svårigheten med att skaffa skyddsutrustning. Politiska 

sammanträden har inte blivit inställda och större lokaler utnyttjas 

som en strategisk lösning.  I fokus är myndigheternas 

rekommendationer och det gäller att stanna hemma även vid 

minsta symtom.  

 

-Anders Persson har börjat som kommunchef. Under senare delen 

av sammanträdet lyfter Mona Andersson (S) frågan om 

kommunchefen kan bjudas in till kommande sammanträde för att 

presentera sig. 

 

-Patrik Nilsson (S) informerar om att årsredovisningen har tagits 

upp i Kommunfullmäktige. Ett bra resultat jämförelsevis med 

länet, och sjuktalen minskar. I år är planeringsarbete något 

annorlunda och det är svårt att göra prognoser och lägga fram 

detaljbudget i juni. Detta blir höstens utmaning. Investeringar 

beskrivs som kommunens största utmaning. 

 

Norrbottniabanan är ett arbete som fortskrider. Trafikverket 

kommer snart att bedöma var rälsen kommer att gå och därefter 

börjar kommunens arbete.  
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 Intresseorganisationerna 

FUB: väntar på att få ta del av besparingsförslaget för att 

kunna veta hur de ska gå vidare. Det är många frågor som 

hänger i luften såsom exempelvis fritidsaktiviteter.  

Lyfter begränsade möjligheter till aktiviteter på gruppboenden, 

och att många kommer att känna sig isolerade.  

 

RTP: lyfter frågan kring renoveringen av badhuset och en 

önskan om en kurs i vattengympa.  

 

SRF: beskriver att de har hunnit ha ett årsmöte innan corona-

utbrottet. De hittar sätt att träffas på ändå, dock är det svårt att 

planera för aktiviteter under sommaren. Det finns planer på att 

starta en studiecirkel i punktskrift till hösten.  

 

Diabetesföreningen: Tar också upp frågan om badhuset och 

beskriver att det finns även ett behov av en utökning av 

aktiviteterna. 

 

 

 

§ 14 Övriga frågor  

RTP: Kan kommunen påverka sjukresor? 

Patrik Nilsson (S) svarar att det är en regional fråga och att 

kommunen inte kan påverka.  

 
FUB: Vem har vunnit upphandlingen? Anlutningstrafiken har inte 

fungerat tillfredställande och det saknas möjlighet att köpa 

bussbiljetterna i förväg. Väntkuren i Sikeå saknar tak delvis. Idag 

osäkert om anslutningen står där eller ej.  

 
Patrik Nilsson (S) svarar att det är Umebuss som vunnit 

upphandlingen men det är tians taxi som kommer att sköta det 

praktiska. Viktigt med en dialog, att turerna är synkroniserade. 

Länstrafiken har lovat ett digitalt system som skulle kunna 

underlätta men oklart när det kommer att aktualiseras. 
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FUB: en fråga gällande corona. Detta talas om att personalen ska 

försöka vara på en avdelning hela tiden. Men det finns fortfarande 

personal som jobbar inom gruppboenden, inom omsorgen inom 

personlig assistans. Vilken hänsyn tas till familjesituationen där en 

jobbar inom äldreomsorgen och en inom personlig assistans. Tas 

hänsyn till att det finns risk för spridningen även hemmavid? 

 

Mona Andersson (S) svarar att: Målsättningen är att personalen 

inte ska gå emellan avdelningar. Men på grund av sjukfrånvaro 

kan det hända när det krävs för att lösa situationen. Inte optimalt 

men ingen annan lösning. En annan svårighet är att det finns en 

fördröjning i väntan på provsvaren.  

 

SRF: Om det blir fjärrundervisning på skolan, och föräldrarna till 

de yngre barnen måste stanna hemma? Patrik Nilsson (S) svarar att 

ambitionen är hålla ut fram till examen. Om det måste stängas så 

kommer det att börjas uppifrån och det är mycket som krävs för att 

lågstadiet ska stängas.  

 

§ 15 Nästa sammanträde 
 

Nästa sammanträde blir den 14 september kl 13.00. 


